
Kúpna zmluva č. Z20158263_Z 
"TUzatvorená v zmy ile §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1 
„J I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie slobody 14,97101 Prievidza, Slovenská republika 
IČO: 318442 
DIČ: 2021162814 
IČDPH: nie je platca 
Číslo účtu: SK2402000000000016626382 
Teľ. +421465179601 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: OMES spol. s r.o. 
Sídlo: Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika 
IČO: 47505214 
DIČ: 2023960994 
IČ DPH: 
číslo účtu: SK0902000000003444752055 
Tel: 0908357119 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Škrabka na zemiaky + lapač šupiek a škrobu 
Kľúčové slová: škrabka na zemiaky 
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Druh/y: Tovar; Služba 
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 

prepravy poštových zásielok 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Nerezová škrabka na zemiaky určená na škrabanie zemiakov a koreňovej zeleniny a príslušenstvo k škrabke - nerezový 
lapač šupiek a škrobu slúžiaci na zachytenie nakrabaných šupiek a škrubu vyplavovaných z bubna škrabky do odpadu 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 
napätie V 400 

hmotnosť jednej náplne kg 12 

príkon kW 0,6 

výkon stroja kg/hod. 200 

spotreba vody v litroch na 1 kg, tečúca voda vyplachuje odpad l/kg 2,5 

šírka škrabky mm 700 

hĺbka škrabky mm 950 

výška škrabky mm 700 
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> lapaču šupiek mm 380 

yémer lapaču šupiek mm 320 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

vonkajší obal nerezová oceľ 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Predmetom zákazky je aj demontáž , odvoz a zlikvidovanie pôvodného zariadenia, osadenie a montáž nového zariadenia vrátane 
montážneho materiálu, zaškolenie pracovníkov. Cena zákazky zahŕňa všetky náklady tak, aby zariadenie bolo plne funkčné bez 
nutnosti ďalších zásahov. 
V cene budú započítané všetky možné úpravy a nevyhnutné dopojenia k novému zariadeniu. 

Záručný servis bezplatne počas záručnej doby, ktorá je minimálne 5 rokov. 

Nástup na servis do 24 hodín od nahlásenia poruchy. 

Súčasťou dodávky predmetu zákazky sú všetky potrebné záručné listy a návody na používanie v slovenskom jazyku. 

Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 
Kraj: Trenčiansky 
Okres: Prievidza 
Obec: Prievidza 
Ulica a číslo: Ulica J. Matušku 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

15.6.2015 12:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 
Množstvo: 1,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 300,00 EUR 
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Sadzba DPH: 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 300,00 EUR 

V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1. 

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach 
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy. 

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve 
neexistujú. 

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno 
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude 
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska. 

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy: 

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 26.5.2015 8:54:02 

Objednávateľ: 
Mesto Prievidza 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: 
OMES spol. s r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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